Vietnams Højdepunkter

En fantastisk rejse fra nord til syd i vidunderlige Vietnam. En
perlerække af oplevelser er i vente, hvor I får landets
kontrastfyldte historie og kultur helt ind under huden. Frankrigs
aftryk på landets kultur, arkitektur og gastronomi lader sig ikke
fornægte, men landets kejserdynastier har ikke ladt
franskmændene noget efter. Rejsen begynder i Hanoi i nord,
hvor oplevelserne krydres med et cruise i mageløse Halong Bay.
Kejserbyen Hué, charmerende Hoi An og travle Saigon i syd med
en afstikker i Mekong-deltaet følger efter, og det hele
kompletteres af rigtig fin indkvartering hele vejen. Et sandt
eventyr i Sydøstasiens fortryllende, eksotiske verden.

15 dage
Fra-pris pr. person i kr.

25.498,Hanois franske kvarter
Halong Bays unikke natur
Hués kejserlige stemning
Charmerende Hoi Ans intime atmosfære
Mekong-deltaets frodighed og charmerende liv
Saigon inkl. Cu Chi tunellerne
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Dagsprogram
Dag 1: Afrejse fra
Danmark
Der er afgang fra København mod Hanoi. Nyd flyveturen
og flyets faciliteter og forplejning frem mod Vietnam og
Hanoi.

Fremme ved hotellet er der check-in og indkvartering i
jeres værelse. Resten af dagen er på egen hånd. Denne
aften er der mulighed for at deltage i en aktivitet, der
tager jer rundt i Hanois gamle gader med smagning på
byens kulinariske gadekøkkener. Denne aktivitet er IKKE
inkluderet i prisen og skal derfor tilkøbes.

Dag 2: Ankomst til Hanoi,
Vietnam | 'Hanoi Streets
after Dark' - Tilkøb

TILKØB: Hanoi Streets after Dark - rundtur til Hanois
gadekøkkener. Kl. 18.00. Vandretur.
At spise på et gadekøkken, er noget som byens
indbyggere værdsætter meget højt og bruger jævnligt.
Gadekøkkenerne er således en vigtig del af byens DNA
og en helt integreret del af indbyggernes liv. Der er
afgang fra hotellet kl. 18.00 og jeres guide fører an
gennem det gamle, historiske Hanoi og deler gladeligt ud
af tips og gode historier, som kan give jer et indtryk af
Hanois 'Street Kitchen Scene' og generelt
vietnamesernes kulinariske vaner og skikke.

Der er ankomst til Hanoi. Efter at indrejseformaliteterne
er overståede, og bagagen er modtaget, er der transfer
direkte til jeres hotel i Hanoi, La Siesta Classic, der ligger
centralt i Hanois gamle kvarter nær Hoan Kiem søen.

Det første stop gøres ved en lokal kaffeshop, hvor I skal
smage på den lokale kaffebryg. Herfra fortsætter I videre
til fods og smager nogle typiske Hanoi snacks som 'Pillow
Cake' og 'Fried Sweet Cakes'. Gennem de snævre gader

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet
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Street Food I Hanoi, noget I skal opleve

med gadekøkkener på hver side når I frem til en lille
restaurant, hvor I får serveret en dampende skål med
Pho Ga, som er nudelsuppe med kylling. En ret, der på det
nærmeste er Vietnams nationalret, og en ret, der
serveres og spises døgnet rundt. Nyd den velsmagende
ret. I fortsætter rundt i gaderne, og snart er det tid til
dagens anden ret, Banh Mi Pate, som er en baguette
sandwich med paté. Den indtages på Banh My Lan Ong,
som er en af Hanois mest berømte spisesteder. Gåturen
rundt slutter ved Dong Xuan markedet, hvor man kan
købe alskens ting, inkl. de vanlige souvenirs. Her skal
man 'prutte' om prisen, så det er bare med at kaste sig ud
i det. Som afslutning nydes en kold Bia Hoi fadøl ved et
Beer Corner, ligesom de lokale.
En fin introduktion til Hanoi og det livlige aftenliv i byen.
Turen rundt varer ca. 3,5 t.
Måltider inkluderet: Forplejning på flyet
Indkvartering: Hanoi La Siesta Classic i Deluxe værelse

Dag 3: Hanoi | 2
halvdagsture: Byrundtur &
Water Puppet Show
Nyd morgenmaden på jeres hotel. Allerede kl. 08.30
venter den første af dagens to planlagte udflugter. I skal
først på en 3 t. rundtur i Hanoi, hvor flere af byens store
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attraktioner skal besøges. Hanoi er en meget
fascinerende by med sit stærkt kontrastfyldte udtryk
mellem traditionel vietnamesisk og østerlandsk
arkitektur og den franske koloniarkitektur, som blev
grundlagt i perioden 1882 - 1945. Byen er
grundlæggende ikke ændret voldsomt siden den franske
koloniperiode. Men charmerende er byen og kaldes ofte
Østens Paris, hvilket jo antyder det franske islæt. Dette
ses især med de smukke, okkerfarvede kolonibygninger,
de brede trækransede boulevarder og de sceniske søer.
kl. 08.30: Halvdags byrundtur i historiske Hanoi.
Varighed 3 t.
Hvad vil være mere naturligt end at starte ved
folkehelten, og den tidligere præsident, Ho Chi Minhs
Mausoleum. Onkel Ho, som han også blev kaldt,
kæmpede for Vietnams uafhængighed mod
stormagterne og ligger i dag balsameret i en glassarkofag
til offentlig skue og beundring. Herfra videre til den
fredfyldte have med Ho Chi Minhs beskedne pælehus,
hvor han boede ind til sin død i 1969. Nogle af hans
ejendele er udstillet og besøgende kan også få hans
soveværelse at se. Det er også her i nærheden I finder
"One-Pillar-Pagoda", der er bygget i år 1049 og er en af
byens mest berømte pagoder. I tillæg til disse ting kan I
vælge et af 3 følgende steder:
The Fine Arts Museum, der befinder sig i to gamle,
franske kolonibygninger
Det fascinerende etnologiske museum, der huser en
omfattende samling af traditionelle klædedragter og
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Temple of Literature i Hanoi

artefakter fra Vietnams 54 forskellige etniske
minoriteter
The Hoa Lo Prison (Hanoi Hilton), som i perioden 1896 1954 blev brugt af franskmændene til at fængsle
vietnamesiske politiske fanger, før det husede
amerikanske krigsfanger. Kun en del af det oprindelige
fængsel er tilbage, og det fremviste er set med
vietnamesernes øje og ud fra deres perspektiv.
Herefter er dagen på egen hånd til at opleve Hanoi på
egen hånd indtil kl. 17.00, hvor dagens anden aktivitet
går igang. I disse mellemliggende timer kan vi forslå:
Gåtur rundt om Hoan Kiem søen med det
charmerende lille tempel, Ngoc Son Temple og
Turtle Tower
St. Joseph, den gotiske, katolske katedral fra sidst i
1800-tallet
Gå en tur ad Dien Bien Phu boulevarden op mod
Ho Chi Minh mausolæet og se de gamle franske
palæer mv.
Hanoi Citadellet
Hanoi Opera, i smuk fransk kolonistil
Det gamle kolonihotel, Metropolitan, nær Operaen
Lad det være sagt; trafikken er vildt kaotisk ved første
øjekast, men på forunderlig vis glider de utallige biler,
scootere, knallerter og motorcykler ud og ind imellem
hinanden. For at komme over gaden er man ganske
enkelt nødt til bare at gå ud - og opdage, at de er meget
hensynsfulde og lader én komme over. Så selv om det ser
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'faretruende' ud, og man tænker, det går ikke, så går det
alligevel. Men man skal naturligvis, som altid, være
opmærksom.
Kl. 17.00: En unik oplevelse: Water Puppet Show.
Varighed ca. 1t.
Denne kunstart er helt unik for det nordlige Vietnam og
siges at stamme fra de oversvømmede rismarker i Red
River deltaet, hvor landbyboerne underholdt sig selv
med at lade dukker danse og opføre teater i
vandoverfladen. I vores moderne tid er illusionen
opretholdt, nu er det blot dukkeførere, stående i vand til
livet bag en skærm, der lader dukkerne danse og opføre
deres fortællinger i vandet. Dukkerne føres på lange
stænger, og hele settingen skal illustrere landbyliv i
Vietnam i forskellige udgaver akkompagneret af
traditionel musik med trommer, træbjælder, horn,
bambusfløjter m.m. Nogle gange kan historien
akkompagneres af næsten operaagtig sang. En ganske
unik oplevelse.
Denne aften er der arrangeret middag på en skøn
restaurant, Cau Go, som ligger fantastisk på 5. sal i en lille
bygning med flot udsigt over søen Hoan Kiem. Ikke blot
udsigten er imponerende. Selve restauranten er en
attraktion i sig selv med dens indretning, hvor gammelt
møder nyt med moderne møbler og chic indretning i
øvrigt i kontrast til antikke loftsvifter, franske skodder
for vinduerne og tjenere i 'vintage' uniformer.
Køkkenchefen her serverer traditionelt, vietnamesisk
køkken med et moderne twist, og alle retter er meget
smukt præsenteret. En dejlig oplevelse.
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Water Puppet Show i Hanoi - det skal I opleve...

Aktiviteteter inkluderet: Halvdagsrundtur i Hanoi /
Hanoi Water Puppet Show
Måltider inkluderet: Morgenmad og middag
Indkvartering: Hanoi La Siesta Classic i Deluxe værelse

konkurrencen. Nyd solnedgangen fra dækket, mens
skibet ankrer op for natten. Snart er det tid til aftenens
middag; det kan I glæde jer til. Slut en herlig dag af med
en 'night cap' på dækket. Bemærk stilheden og roen.

Nyd morgenmaden på hotellet, få checket ud og vær klar
kl. 08.30, når guiden henter jer på hotellet. I forlader
Hanoi og kører mod den berømte Halong Bay, et
UNESCO-beskyttet område på grund af det helt særegne
arkipelag, der er her med hundredvis af limstensklipper,
stikkende op af havet, som grønne bjergtoppe. Her skal I
nyde et fantastisk cruise over de næste tre dage.

Bhaya Classic
Bhaya Classic er en skøn og hyggelig båd med 20
kahytter. Kahytterne er rigtig dejlige med trævægge og
gode senge, og her er både privat badeværelse, A/C,
minibar og store vinduer, hvor I kan nyde udsigten ud
over den berømte bugt, som jo altså næsten ikke fås
bedre! Båden har to forskellige spiseområder, hvor I får
rigtig lækker mad, og et soldæk, der indbyder til
afslapning og solbadning. I bør helt bestemt også prøve
en massage i spaområdet - det er bare skønt! Der er wifi,
så I kan gå gratis på internettet, selvom der nogle gange
kan være en knap så god forbindelse. En helt fantastisk
oplevelse at sejle i Halong bugten på sådan en herlig båd.

Ved ankomsten til Halong Bay, er der ombordstigning
med det samme på den dejlige Bhaya Cruise båd. Skibet
sejler adstadigt ud fra kysten, og straks serveres der
frokost. Der sejles mod den sydøstlige del af Halong Bay,
hvor første stop gøres ved den store Tien Ong Cave.
Mere end 1000 m2 klippehule med fantastiske
stalagmitter og stalakitter. Grotten regnes også for en af
Vietnams smukkeste og er i tillæg et arkæologisk
område. Tilbage på båden er det tid til en kølig drink på
dækket. Barens Happy Hour er åben med tilbudet
2-for-1. På skibet vil der være flere aktiviteter, som man
kan deltage i fx. frugtudskæring og 'Master Chef'. Der er
altid en overraskelse til vinderen af Master Chef

Ha Long Bay
Ved udmundingen af den Røde flod, en af Vietnams
mange floder, ligger Halong Bugten, en bugt ca. 150 km
øst for Hanoi. Området består af 1500 større og mindre
kalkstensøer, de fleste frodige og grønne og mange med
forunderlige former. På flere af øerne er der grotter, som
let kan besøges. Området er af UNESCO (i 1994)
udnævnt til verdens naturarv, hvilket man 100% forstår.
Ifølge legenden blev de mange øer i bugten kastet ned i
det smaragdgrønne vand af drager sendt af guderne for
at beskytte Vietnam mod invaderende fjender. Bugten er
nok uden sammenligning den største naturmæssige
attraktion i Vietnam, og med god grund.

Dag 4: Hanoi - Halong |
Cruise i Halong Bay
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Cruise i Halong Bay

Aktivitetet inkluderet: Cruise i den sydøstlige del af
Halong Bay
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Bhaya Cruise/Bhaya Classic

lyst til lidt mere aktivitet kan I evt. deltage i aftenens
aktivitet: Blækspruttefiskeri.
Aktivitetet inkluderet: Cruise i den sydøstlige del af
Halong Bay; Tai Chi på dækket; dagsbådtur i området
Måltider inkluderet: Morgenmad, frokost og middag
Indkvartering: Bhaya Cruise/Bhaya Classic

Dag 5: Halong Bay | Cruise
Stå tidligt op og nyd solopgangen over Halong Bay, gerne
med en kop varm kaffe eller te i hånden. Efter en Tai Chi
demo på dækket, hvor I gerne må deltage, venter en let
morgenmad.
Skibet letter anker og sejler mod Hang Trai Island. Her
stiger I over i Bhaya Spirit, som er en mindre båd, der
bruges til daglige aktiviteter og udflugter. Båden sejler
videre ud i bugten, og I passerer områderne ved Ang Du,
Hang Du og King Scull Island (hvor filmen af samme navn
blev optaget), før I når frem til Coc Cheo Islet området.
Dette området ser ikke så mange turister og er helt ideelt
for at sejle i kajak, svømme, snorkle m.m. Tilbage på
båden sejler I videre mod en flydende perlefarm, hvor I
nyder en traditionel, vietnamesisk frokost. På vejen dertil
passerer I Ho Ba Ham området, Ba Men Temple, But
Island, Me Cung Cave og generelt lærer lidt om
perlefiskeriet i området og livet i Halong Bay generelt.
Efter frokost sejler Bhaya Spirit tilbage til hovedbåden,
hvor der snart er Happy Hour i baren. Nyd en herlig
middag ombord, inden det er tid til at trække sig tilbage
til sin kahyt for natten, efter en oplevelsesrig dag. Har I
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Dag 6: Halong Bay - Hanoi
- Hué
Stå tidligt op og nyd solopgangen over Halong Bay, gerne
med en kop varm kaffe eller te i hånden. Efter en Tai Chi
demo på dækket, hvor I gerne må deltage, venter en let
morgenmad. Skibet letter anker og sejler mod Cua Van,
en flydende landsby, der er en helt unik oplevelse og af
medier udnævnt til at være blandt verdens mest
charmerende steder. I har god tid til at gå rundt og
opleve landsbyen, alternativt tage en kajak og sejle rundt
i området ved den flydende landsby. En helt anderledes,
nærværende oplevelse.
Ombord på båden igen venter der lidt brunch, mens
båden bevæger sig mod fastlandet igen. Sidst på
formiddagen lægger I til ved kysten, og der er straks
transfer fra Halong Bay tilbage til Hanoi for jeres flyvetur
til Hué. Husk at checke, at I har fået alt med fra jeres
kahyt på båden.
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Fantastiske solopgange og -nedgange på jeres cruise

Midt på eftermiddagen er der flyafgang fra Hanoi mod
den gamle kejserby Hué. I Hué afhentes I i lufthavnen og
køres direkte til jeres hotel, der ligger godt centralt i
byen med udsigt til Hué citadellet og det gamle
kejserpalads.
Resten af dagen er på egen hånd, men vi kunne forslå en
særlig gastronomisk oplevelse denne aften.
TILKØB: Et måltid serveret i hjemmet for den tidl.
prinsesse Ngoc Son. Kl. 19.00.
Prinsesse Ngoc Son var datter af kejser Dong Khanh, og
da hun giftede sig, gav hendes far hende noget land, hvor
hun kunne bygge et hjem. I dag er det et af de bedst
bevarede 'Garden Houses' i landet og fremstår stort set
uændret gennem tiden. Huset fremtræder i en klassiske
struktur med tre etager og 2 fløje. Højdepunktet i huset
er den lille, kunstige, klippehave. Den nuværende ejer har
en fascinerende samling af artefakter og andre
memorabilia fra den kejserlige tid. I får serveret et måltid
bestående af traditionelle retter fra Hué tilberedt af
familien her i deres historiske hjem. Hjemmet er stort
med mere end 2.000 m2 og ligger øst for Citadellet i Hué.
Varighed: Ca. 1,5 t. Der er ca. 20 min. kørsel fra Hué
centrum.
Aktivitetet inkluderet: Cruise i den sydøstlige del af
Halong Bay; Tai Chi på dækket
Måltider inkluderet: Brunch
Indkvartering: Azerai La Residence Hué Hotel & Spa

Dag 7: Hué - Hoi An | 2
udflugter i Hué.
Nyd morgenmaden på hotellet. Denne morgen er der
arrangeret en byrundtur til dels det kejserlige palads og
dels til én af to muligheder for besøg ved de fantastiske
kejserlige gravsteder (7 i alt), der ligger lidt udenfor Hué.
I begynder ved Citadellet og Noon Gate, den mest kendte
og mest fotograferede del af paladset. Den næste tid er
til fods til at gå på opdagelse i paladset og nyde den
smukke arkitektur og de smukke haver iøvrigt, mens
guiden fortæller i detaljer om, hvordan livet i paladset
var dengang, og hvilke intriger der herskede. Mange
steder vil Citadellet sikkert være under nænsom
restaurering. Men en flot oplevelse. Herefter er det
videre mod enten Tu Duc Royal Tomb eller Khai Dinh
Royal Tomb.
Tu Duc Royal Tomb
Dette gravmæle er nok det mest imponerende af de syv
kendte kejserlige mausoleer. Dette mausoleum blev
bygget af kejser Tu Duc i perioden 1864 - 1867. Kejser
Tu duc havde interessant nok 104 koner og utallige
konkubiner, men efterlod sig ingen arvinger. Der er en
grav i området, men ingen ved præcist, hvor Tu Duc
ligger begravet, da de 200 personer, der var vidner og
medvirkende til begravelsen, alle blev halshugget for at
bevare hemmeligheden om, hvor kejseren ligger.
Khai Dinh Royal Tomb
Hvad dette mausoleum mangler i størrelse i forhold til
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Det gamle kejserpalads i Hué

mange af de øvrige grave, har det til gengæld i
udsmykning. Kejser Khai Dinh var mere den flamboyante
type, og arkitekturen på graven er et sandt udstyrsstykke
med elementer fra både østerlandske og versterlandske
stilarter. Bl.a. kan I se landets største drager lede vejen
op til gravstedet. Læg mærke til kontrasten mellem
mausoleets mørke betonydre og det farverige,
mosaikklædte indre.

langs kysten til Det Sydkinesiske Hav. I køres direkte til
jeres dejlige hotel, der ligger direkte på Cua Dai stranden,
ikke langt fra Hoi An lidt længere inde i baglandet.
Aktivitetet inkluderet: 2x halvdagsudflugter: Byrundtur
i Hué & en dag i en buddhistisk nonnes liv
Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Indkvartering: Boutique Hoi An Resort

Turens varighed denne formiddag er ca. 3,5 t.
Efter denne smukke oplevelse venter en mere spirituel af
slagsen med et besøg ved den 400 år gamle Sac Tu Khanh
Long pagode og få den buddhistiske nonne Nun Tinh
Tams indsigter i dagliglivet her. Et sjæleligt indblik i en
buddhistisk nonnes tro og overbevisning og daglige laden
og gøren. Buddhister tror på livet efter døden og lever
bl.a. helt vegetarisk for at reducere karmaen fra tidligere
liv. Udover indsigten i det grundlæggende formål med at
følge Buddhas lære får I muligheden for at gå rundt på
området, tale med nonnerne på stedet og deltage i et
vegetarisk måltid, hvor I bl.a. hører om de ingredienser,
man normalt anvender til måltiderne. Et meget
interessant og tankevækkende besøg. Varighed ca. 1,5
t.
Ved 14-tiden er det tid til at forlade Hué og begynde
køreturen sydpå mod den charmerende og pittoreske
UNESCO-by Hoi An. Turen går gennem et bjergrigt
område og over Hai Van-passet - "Skyernes Pas" - et af
de smukkeste pas i Sydøstasien. Videre mod Hoi An ad
kringlede veje, der snor sig ind og ud af de blå laguner
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Dag 8: Hoi An
Nyd morgenmaden på jeres hotel, inden det er tid til
begive sig ind til Hoi An, hvor der denne morgen kl. 09.00
er arrangeret en hyggelig gåtur med guide rundt i den
fascinerende by.
Vandretur i Hoi An, 2 timer med afgang kl. 09.00
Mellem det 15. og 19. århundrede var Hoi An, dengang
kaldt 'Faifo', en meget velhavende handelsby, som tiltrak
skibe fra hele verden herunder kinesiske, japanske,
hollandske, portugisiske og spanske skibe. I dag er den
UNESCO-beskyttede verdensarvsby anerkendt for sin
utroligt velbevarede arkitektur, sine fodgængervenlige
gader (ingen biler) og sit helt distinkte køkken, som på
alle dimensioner giver sine gæster et stærkt indtryk af
tiden dengang. Hoi An er på alle måder en levende
museumsby, som kun kan imponere.
Byens snævre stræder og gyder er helt ideelle til en
gåtur rundt til dens mange, atmosfærefyldte
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Stemning i Hoi An

seværdigheder som
Den gamle købmandsgård med en fantastisk
eklektisk arkitektur fra Kina, Japan og Vietnam
Den mere end 400 år gamle japanske bro, bygget af
japanere i slutningen af 1500-tallet for at forbinde
dem med det kinesiske kvarter på den anden side
af vandløbet.
Forsamlingshuset med de fantastiske
træudskæringer
Det farverige marked med stader med alt godt
lokalt håndværk herunder smuk silke
Men byens helt store aktiv er byen i sig selv med den
stemning og atmosfære, der generelt hersker i den store
labyrint af snævre gader og stræder. Mange huse er
indrettede som restaurant, bar, café m.m. En fin
vandretur, som nærmest kan betragtes som en
introduktion til byen til videre oplevelse på egen hånd.
Resten af dagen er på egen hånd til at nyde Hoi An endnu
mere, slappe lidt af ved hotellet eller måske deltage i en
valgfri aktivitet, som kan arrangeres denne dag. Her kan I
lære at lave de smukke silkelamper, som I ser alle steder i
Vietnam og især i Hoi An.
TILKØB: Lær at lave silkelamper med mr. Huynh van
Trang
De farverige silkelamper er i dag en helt uundværlig del
af det vietnamesiske bybillede, og især i Hoi An.
Lamperne er designede og håndlavede af lokale
kunstnere. Lamperne siges at bringe held og lykke, og
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deres 'come-back' skyldes især en mand, mr. Huynh van
Trang, der blev født ind i en familie, som levede af at lave
silkelamperne. Mr. Huynh van Trang lærte sine
færdigheder af sin far, den velkendte kunstner, Huynh
Van Ba. Hør mr. Huynh van Trang fortælle om lampernes
historie, facon, farver og ikke mindst produktionen af
dem. Prøv at lave jeres egen lampe, som efterfølgende
kan tages med hjem - en flot indsigt i et lokalt håndværk,
som stadig trives i bedste velgående. Varighed ca. 1 t., og
det foregår i Doi templet, ca. 10 min fra Hoi An centrum.
Aktivitetet inkluderet: Byrundtur i Hoi An
Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: Boutique Hoi An Resort

Dag 9: Hoi An | Organic
Farm Visit & Cooking Class
Nyd morgenmaden på hotellet. Denne morgen er der
igen aktivitet på programmet med et besøg på en
organisk farm inkl. madlavning ud i det vietnamesiske
køkken.
Organic Farm Visit & Cooking Class
Oplandet til Hoi An består af tæt jungle af 'water
coconut' palmer og udtrakte rismarker. I skal besøge
Cam Thanh Village, og under Vietnam krigen var det her i
den tætte vegetation ved landsbyen at mange, både
civile og soldater, gemte sig. I dag er området et kæmpe
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Farverige Hoi An og de mange silkelanterner

fødekammer for området her og leverer både fisk af
forskellig slags, grøntsager og ikke mindst ris. Mange
landsbyer er leveringsdygtige i ikke mindst organisk
dyrkede råvarer; noget, man går meget op i den landsby, I
skal besøge: Cam Thanh Village.
I ankommer til landsbyen på den mest idylliske måde,
man kan forestille sig. Nemlig sejlende gennem den tætte
kokospalmeskov i en traditionel rund 'bamboo basket'.
Efter ankomst til byen får I en hurtig introduktion til
landsbyen og området, inden det er tid til at få jord under
neglene i landsbyhaverne sammen med de lokale. I kan
evt. låne et forklæde af de lokale. I hører nærmere om
det at dyrke organiske fødevarer, inden I skal høste de
råvarer, som skal bruges til jeres madlavningskursus.
Endnu en lille tur i bambusbåden fører jer frem til en
restaurant ved floden, hvorfra der er en meget smuk
udsigt over rismarkerne. Her nyder I en velkomstdrink,
og kan, hvis lysten er der, deltage i traditionelle
vietnamesiske lege som fx. balancegang på en
bambusbro, slå potter itu m.m., inden det er tid til jeres
madlavningskursus. Retterne I laver, nyder I
efterfølgende på restauranten. Følgende menu kan
forventes:
Sprøde aubergineruller med kød *
Moringa salat med rejer *
Grillet basafisk i bananblade *
'Stir-fried' blandede grøntsager
'Stir-fried' kylling med hvidløg
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Ris
Hjemmelavet youghurt
* laves på madlavningskurset
Denne tur varer ca. 4,5 timer, hvorefter I køres retur til
jeres hotel. Resten af dagen er på egen hånd, men vi kan
foreslå, at I tager med på dagens 'Sunset Cruise', der
begynder kl. 16.00 og varer ca. 3 timer.
TILKØB: Hoi an Sunset Cruise
Solnedgangen er for nogle en værdig afslutning på en
fantastisk dag, for andre begyndelsen på en lang nat med
arbejde. Det første er vilkårene for jer, det andet er
vilkårene for de mange fiskere i Hoi An. På dette lille
'sunset cruise' får I muligheden at følge de lokale fiskere
ud på havet og selv 'hands on' prøve at kaste de
traditionelle fiskenet ud på havet. I kommer også til at
prøve selv at padle de runde 'bamboo basket boats', som
I sejlede med i morges. På vejen tilbage til Hoi An
serveres en kølig drink, mens I nyder de sidste rester af
solen for i dag. En smuk og anderledes oplevelse.
Resten af aftenen er på egen hånd. I kan tage ind til Hoi
An og spise, eller I kan nyde jeres dejlige hotel og
udsigten over havet og tænke tilbage på de mange
smukke oplevelser, I har haft i dag og dagene før.
Aktivitetet inkluderet: Organic Farm Visit & Cooking
Class
Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Indkvartering: Boutique Hoi An Resort
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Organiske rismarker nær Hoi An

Dag 10: Hoi An - Danang Can Tho

floden, men dog ikke langt fra selve Can Tho by.

Nyd morgenmaden på jeres hotel. Har I lyst til flere
gastronomiske oplevelser, er der denne morgen
arrangeret en tur på Hoi Ans markeder med en lokal
'Foodie' og senere et møde med 'Foodie Expert' Neville
Dean. Hvis I vil med her, er der allerede afgang fra jeres
hotel mellem 07.00 - 07.30. Varighed 4 t. ca.

Mekong deltaet
Mekong-deltaet betragtes som det ene og største af
Vietnams to riskamre hvor man til forskel fra det
subtropiske klima i Nord, her kan høste ris tre gange om
året i det sydlige tropiske klima. I Mekong Deltaet bliver
der alene produceret mere ris end Korea og Japan
tilsammen, hvilket siger noget om arbejdsbyrden og det
store areal.

TILKØB: Join in food tour with Neville Dean.
Dette arrangement foregår sammen med gæster fra
andre hoteller. I mødes med en lokal 'foodie' inde i Hoi
An. Sammen går I rundt på et lokalt marked i Hoi An og
nyder det forjættende syn, dufte og smage af de lokale
råvarer, som ligger i overflod på markedet. Herefter går
turen rundt i de snævre, kringlede gader for at smage
'real street food', som de lokale gør det. I ender på en
lokal restaurant, hvor Neville Dean venter på jer. Her får
I mulighed for at tale med Neville, høre om hans passion
for mad og lære mere om den lokale kultur, set med en
'Expats' øjne. Smag på nogle traditionelle retter og lær
mere om den fascinerende region.
Hvis I ikke deltager i denne tur, er tiden jeres egen indtil
kl. 16.00, hvor der er afgang mod lufthavnen i Danang for
at flyve sydpå til Can Tho. I lander i Can Tho ved
19-tiden, og der er straks transfer til jeres lækre hotel i
Can Tho, Azarai Can Tho. Et virkelig lækkert hotel, midt i
rismarkerne med grønt så langt øjet rækker. Glæd jer til
dette ophold. Hotellet ligger skønt ugenert på en lille ø i
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Resten af aftenen er på egen hånd. Nyd aftenen på
hotellet.

Deltaet er dannet ved aflejringer fra den mægtige
Mekong-flod, der har sit udspring i Tibet i 5300 meters
højde. Fra dens udspring bugter floden sig vej gennem
Kina, Myanmar (Burma), Laos, Cambodja og det sydlige
Vietnam, før den flyder ud i Det Sydkinesiske Hav 4.880
km. senere.
Mekongs vietnamesiske navn, Cuu Long, betyder "Ni
Drager", der henviser til de ni delfloder som leder
Mekong-flodens vandmasser ud i havet. Det frodige
Mekong-delta er livsnerven for 75 millioner mennesker,
og op mod en kvart milliard mennesker får deres
fødevarer fra deltaet. Fiskeriet er kolossalt, og næsten
hver en kvadratmeter udnyttes, primært til risdyrkning,
men også til dyrkning af kokos, sukkerrør og utallige
tropiske frugter.
Can Tho
Hvis man gerne vil opleve lokalbefolkningen og det
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Azerai Can Tho - lækkert hotel i Mekong deltaet

daglige liv på en helt upretentiøs, afslappet og autentisk
måde, så er Can Tho stedet. At rejse rundt i
Mekong-deltaet er netop at opleve livet 'Her og Nu' og
fornemme den hastighed, hvormed Asien ændrer sig, og
hvor 'det gamle' konstant støder sammen med 'det nye'.
Den mest berømte aktivitet i Can Tho er et morgenbesøg
på det flydende marked Cai Rang. Det skal I opleve i
morgen.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: Azerai Can Tho i Garden Room

Dag 11: Can Tho |
Morgentur til Cai Rang
flydende marked
Et af de helt store aktiver i det smukke deltaområde, er
det flydende morgenmarked Cai Rang. Et sted, der
summer intenst af liv og handel, og som bare skal
opleves, for det er essensen af Mekong-deltaet og
Vietnam. Men det er også meget tidligt med afgang fra
hotellet kl. 05.30. Årsagen til det tidlige tidspunkt er, at
markedet opleves bedst i tidsrummet 05.30 - 07.30. Her
er der mest aktivitet og handel.
En lokal motorbåd tager jer til markedet, hvor det eneste
I skal gøre er at iagttage og indsnuse stemningen,
aktiviteten og det generelt farverige liv. Bemærk de høje
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pæle/stænger, som de fleste både har. I toppen af
stangen hænger et eksempel på det produkt, man sælger.
Det kan på den måde ses langt omkring. Udover både,
der sælger råvarer til videre forarbejdning, er her også
masser af både, der sælger forfriskninger og mad. Efter
nogen tid vender I igen blikket mod kysten for at besøge
Can Tho museet, som huser mere end 5.000 objekter og
værdifulde historiske artefakter fra Mekong deltaet.
Museet giver en flot indsigt i livet i og omkring deltaet og
illustrerer, hvordan forskellige etniske grupper:
Vietnamesiske, kinesiske og Khmerer har kunne levet i
relativ fredelig sameksistens gennem årene.
Et meget indsigtsfuldt besøg denne morgen, på mange
leder og kanter. Tidlig frokost på en lokal restaurant og
retur til hotellet. Resten af dagen er på egen hånd til at
slappe af og nyde de smukke omgivelser på jeres hotel.
Aktivitet inkluderet: Besøg ved Cai Rang floating
Market / Byrundtur i Can Tho
Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Indkvartering: Azerai Can Tho i Garden Room

Dag 12: Can Tho - Ben Tre Saigon
Nyd morgenmaden, inden der er tidlig afgang fra jeres
lækre hotel i Can Tho. Kl. 08.00 afhentes I på hotellet og
påbegynder køreturen mod Saigon. I er først fremme i
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Det travle marked i Mekong-deltaet

Saigon sidst på eftermiddagen, men på vejen er der
indlagt flere oplevelser - også aktive - med besøg i
landsbyer i det frodige delta, hvor bl.a. traditionelt
håndværk lever i bedste velgående.
Først kører I mod området ved Ben Tre. Det varer ca. 2,5
t., inden I er fremme ved den lidt finurlige landsby An
Khanh. Her skal I besøge en lille 'hjemmefabrik', hvor den
traditionelle ret med 'Sticky Rice in Banana leaves' laves.
I får muligheden for at tale med ejeren af 'fabrikken' og
det øvrige personale og høre mere om, hvordan de
anvender de gamle traditionelle metoder til at lave den
smagfulde kage.
Den smukke køretur gennem deltaet fortsætter frem til
en ny landsby, Quoi Son village. Her skal I først på en lille
vandretur gennem de frodige haver, inden I når en
motorbåd, der tager jer med på en 30 min. sejltur
gennem det smukke landskab. Fremme ved et lokalt
skibsværft forlader I båden for at høre mere om, hvor
man gennem generationer har holdt det ædle håndværk
med at lave flodbåde i live. Her er en klar passion for at
holde årelange traditioner levende.
Motorbåden skiftes ud med cykel og en afslappende
cykeltur i let terræn tager jer gennem små landsbyer med
smukke frugtplantager og 'hjemmestrikkede' boliger.
Snart er I fremme i en landsby, hvor I stiger ombord i en
Sampan for at sejle rundt i de snævre kanaler ved
Mekong-floden. Slutmålet for sejlturen er en lokal
farmers hus, hvor der serveres frokost med specialiteter
fra Mekong-deltaet.
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Mætte af god mad og fine oplevelser i deltaet, sætter I jer
nu i bussen, der fortsætter direkte til Saigon med
forventet ankomsttid kl. 17.30.
I køres direkte til jeres hotel i Saigon: Fusion Suites
Saigon, hvor I skal tilbringe de næste to nætter.
Bemærk! Der er inkluderet 1 Spa-behandling pr. person
under opholdet på Fusion suites.
Aktivitet inkluderet: Udflugt til Ben Tre med besøg i
traditionelle landsbyer m.m.
Måltider inkluderet: Morgenmad og frokost
Indkvartering: Fusion Suites Saigon i en suite; Inkl. 1
Spa-behandling/person

Dag 13: Saigon
Nyd morgenmaden på hotellet. Dagens udflugtsmål er de
berømte Cu Chi-tunneller hvor de vietnamesiske
modstandsfolk, Viet Cong'erne, skjulte sig, og hvorfra de
udførte overraskelsesangreb på amerikanerne. Cu Chi
tunnellerne er et omfattende netværk, bare ca. 60
kilometer fra Saigon, af underjordiske tunneller som blev
skabt i 1940'erne.
Først som kommunikationstunneller under den franske
kolonitid og senere udbygget i 1960'erne af Viet Cong
bevægelsen til at stå imod amerikanerne.
Tunnelsystemet, der rummede hospitalsstuer, køkkener,
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Sejltur i Sampan i Mekong-deltaet

mødelokaler og ammunitionslagre er over 250 kilometer
langt og nogle steder i 3 etager.
Tunnelerne blev gravet i mellem 3-10 meters dybde,
hvilket var nok til at bære vægten af 60 tons store tanks
og tilstrækkeligt til ikke at blive ødelagt af bomber på op
til 100 kilo. Tunnellerne er mange steder kun 60-70 cm
brede og 80-90 cm høje. Der er lavet en særlig
'turistudgave' af tunnellerne, så det er muligt for
besøgende at kravle rundt i et afgrænset område.
I får mulighed for at se eksempler på nogle af de fælder,
som VietCong brugte i junglen mod den overlegne
amerikanske styrke samt Viet Cong guerilla krigsstrategi.
Krigens levn er tydelige selv i dag og I har en enestående
mulighed for at få et indgående indblik i, hvordan det har
været under jorden.
Udflugten varer ca. 5 t., hvorefter I returnerer til Saigon,
og resten af dagen er til fri disposition. Tag på indkøb i
byens mange forretninger, nyd stemningen fra en af de
mange udendørscaféer, gå på marked i China Town, tag
en tur med cykeltaxi eller slap af på hotellet.
Tilkøb: Byrundtur i Saigon. Varighed 4 t.
Med sine over 8 mio. indbyggere og 4 mio.
motorcykler/knallerter er Saigon en by, der aldrig sover.
Trods byens modernitet på overfladen, er Saigon en by,
der holder godt fast i sin fortid, og denne byrundtur tager
jer med rundt til nogle af byens mest seværdige og
historiske landemærker:
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Notre Dame katedralen. En rød murstenskirke med
to tårne, bygget af materialer fra Frankrig. Man kan
komme ind i kirken, blot ikke når der er tjeneste.
Minder på mange måder om det franske forbillede.
Pladsen med det store postkontor fra 1891
Præsidentpaladset, som var hovedkvarter for den
sydvietnamesiske regering under Vietnam-krigen
War Remnants Museum. Vietnam-krigen set
gennem vietnameserne øjne.
I nyder en kop kaffe, mens jeres guide fortæller om
dagliglivet i Saigon. Herefter vender I retur til jeres hotel.
Resten af dagen på egen hånd
Aktivitet inkluderet: Udflugt til Cu Chi tunnellerne.
Varighed 5 t.
Måltider inkluderet: Morgenmad
Indkvartering: Fusion Suites Saigon i en suite

Dag 14: Saigon | Hjemrejse
mod Danmark
Det vietnamesiske eventyr er ved at være til ende. I skal
checke ud fra hotellet, og ud på dagen er der arrangeret
transfer til lufthavnen i Saigon, hvorfra der er flyafgang
mod Danmark. Kufferten er fuld af fantastiske oplevelser
og rige minder fra det smukke land, som byder på alt lige
fra storladen og varieret kultur, mægtig natur, venlig
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De berømte Cu Chi tunneller nær Saigon

befolkning og til et ganske velsmagende køkken. Mere
kan man næsten ikke forlange. Undervejs har I boet rigtig
godt og centralt.
Måltider inkluderet: Morgenmad & forplejning på flyet

Dag 15: Ankomst til
Danmark
Der er ankomst til Danmark i løbet af dagen i dag.
Måltider inkluderet: Forplejning på flyet
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Priser og afgange
Rejseperiode 09.12 - 31.12 - Fra-pris i kr. pr. person | Når 2 rejser sammen
I delt dobbeltværelse
28.798,00 DKK

Rejseperiode 01.01 - 22.06 - Fra-pris i kr. pr. person | Når 2 rejser sammen
I delt dobbeltværelse
25.948,00 DKK

Rejseperiode 23.06 - 31.07 - Fra-pris i kr. pr. person | Når 2 rejser sammen
I delt dobbeltværelse
27.348,00 DKK

Rejseperiode 01.08 - 08.12 - Fra-pris i kr. pr. person | Når 2 rejser sammen
I delt dobbeltværelse
25.498,00 DKK

Rejseperiode 01.01 - 22.06 - Fra-pris i kr. pr. person | Når 4 rejser sammen
I delt dobbeltværelse
24.598,00 DKK

Rejseperiode 23.06 - 31.07 - Fra-pris i kr. pr. person | Når 4 rejser sammen
I delt dobbeltværelse
25.848,00 DKK

Rejseperiode 01.08 - 08.12 - Fra-pris i kr. pr. person | Når 4 rejser sammen
I delt dobbeltværelse
23.998,00 DKK

Rejseperiode 09.12 - 31.12 - Fra-pris i kr. pr. person | Når 4 rejser sammen
I delt dobbeltværelse
27.298,00 DKK

Rejseperiode 01.01 - 22.06 - Fra-pris i kr. pr. person | Når 6 rejser sammen
I delt dobbeltværelse
23.098,00 DKK
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Rejseperiode 23.06 - 31.07 - Fra-pris i kr. pr. person | Når 6 rejser sammen
I delt dobbeltværelse
24.648,00 DKK

Rejseperiode 01.08 - 08.12 - Fra-pris i kr. pr. person | Når 6 rejser sammen
I delt dobbeltværelse
22.798,00 DKK

Rejseperiode 09.12 - 31.12 - Fra-pris i kr. pr. person | Når 6 rejser sammen
I delt dobbeltværelse
25.998,00 DKK

Hele året Hanoi Streets Eats After Dark - Priser på udflugter, der kan tilkøbes under rejsen
Pris pr. person v/2 personer
375,00 DKK

Pris pr. person v/4 personer
250,00 DKK

Pris pr. person v/6 personer
200,00 DKK

Hele året A meal hosted at former home of princess Ngoc Son - Priser på udflugter, der kan
tilkøbes under rejsen
Pris pr. person v/2 personer
750,00 DKK

Pris pr. person v/4 personer
525,00 DKK

Pris pr. person v/6 personer
450,00 DKK

Hele året Magic Lantern with mr. Huynh van Trung - Priser på udflugter, der kan tilkøbes under
rejsen
Pris pr. person v/2 personer
225,00 DKK

Pris pr. person v/4 personer
150,00 DKK

Pris pr. person v/6 personer
120,00 DKK

Hele året Hoi An Sunset cruise - Priser på udflugter, der kan tilkøbes under rejsen
Pris pr. person v/2 personer
650,00 DKK

Pris pr. person v/4 personer
550,00 DKK

Pris pr. person v/6 personer
525,00 DKK

Hele året Join-in food tour with Neville Dean - Priser på udflugter, der kan tilkøbes under rejsen
Pris pr. person v/2 personer
875,00 DKK
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Pris pr. person v/4 personer
825,00 DKK
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Pris pr. person v/6 personer
800,00 DKK

Hele året Saigon City Highlight Tour - Priser på udflugter, der kan tilkøbes under rejsen
Pris pr. perosn v/2 personer
250,00 DKK
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Pris pr. perosn v/2 personer
150,00 DKK
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Pris pr. perosn v/2 personer
120,00 DKK

Hvad er inkluderet i prisen?
Fly Danmark-Vietnam t/r inkl. skatter og afgifter

Rejse- og afbestillingsforsikring

Alle transfers

Indkvarteringer, ture og transfer, der ikke er
nævnt i programmet

2nt. på hotel i Hanoi inkl morgenmad
Forplejning medmindre andet er oplyst
2udflugter i Hanoi
Drikkepenge medmindre andet er oplyst
3dg/2 nt. cruise i Halong Bay med helpension og
diverse aktiviteter

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

1nt. i Hué på hotel inkl. morgenmad

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

2udflugter i Hué
3nt. i Hoi An på hotel inkl. morgenmad
2udflugter i Hoi An
2nt. på hotel i Can Tho inkl. morgenmad
1udflugt i Can Tho
Kørsel fra Can Tho til Saigon inkl. aktiviteter
undervejs
2nt. på hotel i Saigon inkl. morgenmad
1udflugt i Saigon

Bestil din
næste rejse

Bestil

Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer
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Ring 65 65 65 65
Vi sidder klar ved telefonerne
mandag - fredag fra kl 08:30 - 17:00
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